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‘Think outside the cubist’. Neem een loopje 

met jouw creativiteit in deze rustgevende 

Cubisten woningen. Laat je overspoelen met 

ontspanning in de open woonruimte met 

royale raampartijen. Of je nou binnen of 

buiten bent, aan De Thijmse Berg word je 

altijd geraakt door een heldere lichtinval.

VAKANTIEPARK 
DE THIJMSE BERG

1)

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 21 x 142 mm Light Oak

DUMOWOOD

https://www.thijmseberg.nl/huren/cubist_4p
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Een overnachting in deze Tiny Beach Houses 

brengt jou dichterbij de natuur. Ervaar hoe 

het is om in een kleine woning groots te 

leven. De tiny houses grenzen aan een 

openlucht binnenplaats en liggen vlak 

bij het Veluwemeer. Het is dus eenvoudig 

om jezelf onder te dompelen in een oase 

van rust…

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 21 x 92 mm Old Wood Clay

DUMOWOOD

VAKANTIEPARK 
BAD HOOPHUIZEN 

2)

http://www.droomparken.nl/badhoophuizen/verblijf/tiny_beach_house 


Bekijk meer: interfaca.nl/projecten

" Wij brengen 
 mens, natuur 
 en product 
 samen."

https://www.interfaca.nl/projecten
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Gooi jezelf in het diepe in dit vakantiepark. 

De vele meren in de buurt, de rivier 

De Tjonger, de jachthaven, het uitzicht 

vanuit jouw huisje: overal waar je kijkt 

stroomt water. Wandel door Nationaal Park 

Weerribben-Wieden of fiets door het 

typische Friese polderlandschap. Midden 

in de natuur verveel je je nooit!  

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 21 x 144 mm RAL 7016

VÄRIWOOD

WATERPARK 
LANGELILLE
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http://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/friesland/waterpark-langelille
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Volledig elektrisch, energieneutraal door 

het gebruik van zonnepanelen en gebouwd 

met duurzame materialen. Als je een huisje 

in Veldzicht boekt, weet je zeker dat je een 

kleine CO2-footprint achterlaat tijdens de 

vakantie. Neem de kids vooral mee, want 

de prachtig natuurlijk aangelegde speeltuin 

zorgt voor dagenlang speelplezier…

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 18 x 84 mm/18 x 144 mm Onbehandeld

DUMOWOOD

VAKANTIEPARK 
 VELDZICHT

4)

http://www.duurzaamveldzicht.nl 


7)  INTERFACA  LAAT HOUT LEVEN

D
uu

rza
am overnachten  •  D

uurzame overnach
te

n 
 • HIER
KLIK

De echte ‘groenliefhebbers’ kunnen hun 

geluk niet op in de sfeervolle lodges van 

Bospark ’t Wolfsven. Het stijlvolle verblijf is 

voorzien van alle luxe en gemakken, maar 

je prijst jezelf pas echt rijk met de adem-

benemende groene omgeving. Sta op met 

een verse kop koffie, laat alle vogelgeluiden 

op je inwerken en loop zo het bos in!

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 21 x 190 mm Light Oak/RAL 9005

DUMOWOOD

BOSPARK 
‘T WOLFSVEN 

5)

http://www.roompotrealestate.nl/woningen/boslodge-6-bospark-t-wolfsven


Check onze producten: interfaca.nl/houten-gevelbekleding

" Smelt samen 
 met jouw 
 omgeving."

https://www.interfaca.nl/houten-gevelbekleding
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Grenzeloos genieten met het hele gezin. 

Dat is de belofte van dit oer-Hollandse 

familiepark. Ontdek de echte polder-

gastvrijheid, ervaar de pure cultuur en 

stuur de kinderen op pad met een lokale 

boer. Samen beleef je meer in deze 

avontuurlijke wereld voor jong en oud. 

Je moet nog wel even geduld hebben: 

het park opent in juni 2021.

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 21 x 190 mm 9 verschillende kleuren

DUMOWOOD

VAKANTIEPARK 
 MOLENWAARD
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http://www.vakantieparkmolenwaard.nl
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Heb je even zin om weg te dromen? Kom 

dan op bezoek bij Soof! Het vakantiepark 

opent in juli 2021 en heeft alles in huis om je 

uit de waan van de dag te halen. Het verblijf 

ligt tegenover het natuurgebied Kwintelooijen, 

naast nationaal park de Utrechtse heuvelrug 

en je bent met een zucht op de Veluwe. 

Leuk weetje: momenteel wordt er hard 

gebouwd aan nieuwe Eco-Lodges…

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding/Boards 21 x 68/144/190 mm Grey Goose

DUMOWOOD

VAKANTIEPARK 
SOOF

7)

http://www.vakantieparksoof.nl


" Maak een 
 duurzame reis."

Vraag je sample aan: interfaca.nl/sample-aanvragen

https://www.interfaca.nl/sample-aanvragen
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Strandhuisjes, vakantiewoningen, duinlodges, 

urban villas, safaritenten en tiny houses: 

op Strandpark Zeeland kies je het verblijf dat 

het beste bij jou past. Waar je ook slaapt, 

aan de Zeeuwse kust is het genieten geblazen. 

Laat het drukke bestaan wegdrijven, zorg goed 

voor jezelf en verdrink in Vitamine Zee. 

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding/Boards 21 x 190 mm Zes semi-tinten

DUMOWOOD

STRANDPARK
ZEELAND
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http://www.strandparkzeeland.nl
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Ben je een watersportliefhebber? Dan is 

RCN de Potten in Sneek een paradijs voor jou! 

Het park heeft accommodaties voor elke 

portemonnee: van eenvoudig comfortabel 

tot zeer luxe met uitzicht over de Friese Meren. 

Huur een boot of waterfiets, doe mee met 

zeillessen en ontdek de schoonheid van de 

natuur…

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 21 x 144 mm RAL 7016

VÄRIWOOD

RCN
DE POTTEN
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http://www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/friesland/rcn-de-potten 
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Als je van knus, kleinschalig en duurzaam 

houdt, zit je goed in Schreiershoek Recreatie 

aan het Dokkummer Grootdiep. Meer dan 

70% van de energie is hier fossielvrij en het 

park telt zestien vakantiehuizen. Kies tussen 

een luxe vakantiehuis, chalet of Tiny House. 

Waar je ook slaapt, de historische stad 

Dokkum en het werelderfgoed Waddenzee 

is altijd binnen handbereik.

Profiel Afmeting Kleur
Channelsiding 18 x 142 mm RAL 9005
VäriBoard boeidelen 18 x 240 mm RAL 9010

DUMOWOOD

SCHREIERSHOEK
RECREATIE

10)

http://www.schreiershoek.nl/vakantiehuizen 
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Geïnspireerd geraakt? InterFaca verkoopt alle houtsoorten die in dit E-Mag zijn genoemd. 
Meer weten of advies nodig? Het enthousiaste InterFaca team helpt 
jou graag verder! interfaca.nl/team 

http://interfaca.nl/team
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